Årsmöte AVELSFÖRENINGEN IDUNN den 24 februari 2013
Plats: Edeby Gård, Stallarholmen
1

Årsmötets öppnande

2

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Ord Karin Magnusson, sekr Brita Pantzar

3

Val av två justeringsmän för mötet
Gunnar Jaxell, Jan-Erik Karlsson

4

Val av två rösträknare för mötet
Karin räknade.

5

Godkännande av årsmötets utlysande
Godkänt.

6

Fastställande av dagordning
Godkänt.

7

Röstlängden fastställs
11 personer

8

Styrelsens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2012
Lästes upp av Karin Magnusson. Inga kommentarer.

9

Styrelsens årsredovisning 2012
Gunnar Jaxell gick igenom redovisningen för 2012.

10

Revisors berättelse över granskning av årsredovisning 2012
Revisionsberättelsen lästes upp med rekommendationer från revisorerna.

11

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för revisionens omfattning
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

12

Presentation av valberedningens förslag till val av sekreterare, kassör och en
suppleant. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Kvarstår sedan föregående års val;
ordförande kassör och en ledamot.
Ordf Karin Magnusson kvarstår 1 år
Ledamot Lars Lindberg kvarstår 1 år
Magnus Liljeroos väljs till ledamot för 2 år
Gunnar Jaxell väljs till kassör 2 år
Brita Pantzar väljs till sekreterare 2 år
Lise-Lott Feldt väljs till ledamot fyllnadsval 1 år
Yvonne Liljeroos väljs till suppleant 2 år

13

Val av två revisorer samt revisorssuppleant/er för 1 år
Staffan Strandberg kvarstår, Kai Olsson nyval 1 år, Håkan Pantzar revisorsuppleant 1 år

14

Val av ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande, för 1 år
Gunilla Sterner sammankallande, Birgitta Kollind, Christina Rhodin Alm

15

Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa – 6 ord + max 6 suppl
Uppdraget delegeras till Idunns styrelse.

16

Förslag från Idunns styrelse (motion 1) ang förändring i stadgarna enligt bilaga 1
Enhälligt beslut av årsmötet.

17

Motioner och förslag som har inkommit till årsmötet
Två motioner inkomna;
1. Från Idunns styrelse angående omformulering av §2 i stadgarna.
2. Från Staffan Sandberg angående komplettering av §2 i stadgarna.

18

Övriga i förväg anmälda frågor
Inga anmälda.

20

Mötets avslutande
Beslutanderätt tillkommer varje medlem inom föreningen som uppnått 12 års ålder.
Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har
mötesordförande utslagsröst.
Sekreterare för mötet

…………………………………
Brita Pantzar

Justeras

……………………………

…………………………..

Gunnar Jaxell

Jan-Erik Karlsson

